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Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen

KURSUS APRIL 2016 • SJÆLLAND & JYLLAND

med VURDERINGSØVELSER • med Susanne Bøgeløv Storm
PÅ DETTE KURSUS
arbejder vi med en undervisningsform, der kan gøre dine elever eller
studerende aktivt reflekterende i
faglige debatter og diskussioner –
gennem Vurderingsøvelser som et
didaktisk redskab.

HVEM
Kurset henvender sig til dig, der underviser unge/voksne på en af landets uddannelsesinstitutioner.
Eksempelvis på en erhvervsskole, på en gymnasial uddannelse, på en professionsbacheloruddannelse, på en
højskole, en sprogskole eller i de ældste klasser i folkeskolen.

HVOR
Vælg om du vil deltage på kurset i Jylland ELLER på Sjælland:

Vurderingsøvelser er en måde,
hvorpå man kan strukturere en
debat, ved at deltagerne aktivt flytter
sig rundt i lokalet på forskellig vis,
samtidig med at de tager stilling
til synspunkter og udveksler holdninger og standpunkter.

SJÆLLAND: Onsdag d. 6. April 2016 kl. 9.00 – 15.30 på Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve

På kurset lærer du på egen krop,
hvordan du anvender Vurderingsøvelserne, så du selv kan gå
direkte i gang med at skabe aktive
og demokratiske arenaer for dine
elever eller studerende.

OBS: STOR BESPARELSE ved tilmelding inden den 1. februar 2016
SÆRPRIS: 2.200 kr. eks. moms (2.750 kr. inkl. moms).
Prisen er inklusiv lækker forplejning, alle materialer samt certifikat.

JYLLAND: Tirsdag d. 12. April 2016 kl. 9.00 – 15.30 på Kursuscenter RemisenBrande, Remisevej 1, 7330 Brande

PRIS
3.400 kr. inkl. moms

RING FOR TILBUD

• 5194 1894

TILMELDING via mail: kontakt@aestetisk.dk eller tlf.: 5194 1894
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Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen

med VURDERINGSØVELSER • med Susanne Bøgeløv Storm
KURSUSLEDER
Susanne Bøgeløv Storm
Uddannet skuespiller og cand. pæd. pæd. psyk.

Susanne har, med sin unikke baggrund fra både
den kunstneriske og den akademiske verden samt
hendes mange år som underviser, specialiseret sig
i at anvende kreative processer i undervisningen.
Hun brænder for at udvikle didaktiske løsninger
med æstetiske læreprocesser og er kendt som en
dynamisk og inspirerende kursusleder.
Æstetisk Læring er en kursusvirksomhed for undervisere, der har fokus på det æstetiske områdes
kæmpe potentiale for menneskers udvikling, læring
og erkendelse i undervisningsmæssige sammenhænge. Vi holder derfor foredrag og kurser
for undervisere, der gerne vil have inspiration til,
hvordan dette potentiale kan udnyttes i faglige
sammenhænge. På vores hjemmeside kan du
læse meget mere.

• www.aestetisk.dk

DIT UTBYTTE AF KURSET:
Du afprøver et didaktisk værktøj, der kan aktivere ALLE dine elever eller
studerende – bogstavelig talt!
Du modtager helt konkrete instruktioner i, hvordan vurderingsøvelserne
anvendes – i teori og i praksis
Du får en viden om en praksisbasseret undervisningsform, der skaber
demokratiske arenaer for dine elever eller studerende
Du vil opleve et nemt og yderst anvendeligt undervisningsredskab, der kan
udvikle dine elever eller studerendes evne til at tage stilling og formulere
deres holdninger
Du vil dagen igennem blive inspireret til din egen specifikke undervisning,
så du går fra kurset med mindst ét undervisningsdesign, du kan anvende
med det samme samt inspiration til endnu flere
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